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JORDI SÀBAT

Les propostes de treball de l’esquerra verda nacional a la UE

El repte de l’Europa
social i sostenible

L
R a ü l R o m e v a / E r n e s t U r t a s u n

a UE i els Estats mem-
bres afronten en aquests
moments un dels debats
més fonamentals per al
seu futur: les perspecti-
ves financeres

2007-2013. I és que, al cap i a la fi, a més
a més de la voluntat política, la cons-
trucció europea també depèn dels di-
ners que s’hi inverteixin.

Ja al llarg dels debats sobre el Tractat
constitucional, diverses forces políti-
ques i socials hem reclamat la necessi-
tat de fer un salt important cap a la
construcció de l’Europa social i medi-
ambientalment sostenible. Des del
nostre convençut europeisme hem in-
sistit que ja no es pot seguir mantenint
la lògica funcionalista de la construcció
d’Europa (primer el mercat, i la resta ja
vindrà darrere). Moviments socials, sin-
dicats i forces polítiques d’esquerres i
ecologistes a tot Europa hem estat re-
clamant llargament la recuperació de
l’eix social i de la sostenibilitat com a
vertebradors d’una Europa que garan-
teixi drets i llibertats per a tothom, si-
guin o no nascuts a Europa, així com a
les generacions futures. Però això, no
ens enganyem, només serà possible si
hi destinem els recursos necessaris i
suficients.

Aquest debat té ara, després del no
francès i neerlandès, de marcada rei-
vindicació social, una dimensió simbò-
lica fonamental. Tanmateix, veient les
propostes que es fan en el si del Consell,
em temo que cal lamentar que alguns
governs segueixin insistint en la defen-

sa dels interessos particulars
dels Estats en lloc d’apostar per
l’interès comú europeu, i que
al mateix temps es resisteixin a
dotar la UE de recursos per fer
política social i ambiental.

En primer lloc, es tracta que
l’instrument financer que fi-
nalment s’aprovi permeti fer
front als grans reptes que la UE
té ara mateix sobre la taula,
sobretot pel que fa a la recent
ampliació i la futura incorpo-
ració de Bulgària i Romania,
així com a l’impuls de l’estra-
tègia de Lisboa i de Goteborg,
encaminades a desenvolupar
el vessant més social i medi-
ambiental de la UE. Aquests
dos objectius, no obstant,
s’han de combinar amb les di-
ficultats econòmiques de Fran-
ça i Alemanya, fins ara els
principals proveïdors a les ar-
ques comunitàries, i amb les
demandes dels països i les re-
gions que fins ara eren els principals
receptors de fons i que, a causa de
l’ampliació, deixaran de ser-ho.

Aquest debat és de vital importància
per a Catalunya. En primer lloc, hem
d’assumir que ara hi ha regions que
necessiten més que nosaltres, de ma-
nera global, els recursos que, fins ara,
ens han permès créixer i acostar-nos a
les altres regions europees més avança-
des. I en segon lloc, perquè el que toca
fer ara és focalitzar les ajudes europees
en aquells sectors que permetin a Ca-

talunya seguir creixent i esdevenir una
referència, no només europea, sinó
també mundial, en benestar, en sectors
com la recerca, la sostenibilitat, l’edu-
cació i la formació continuada, entre
d’altres.

El debat s’inicià amb una proposta de
la Comissió de mantenir l’actual esforç
financer, que consisteix que els Estats
es comprometin a proporcionar l’equi-
valent a l’1,26% del PIB de la Unió, tot
i que pel que fa als pagaments reals la
xifra a tenir en compte és l’1,14% del

PIB. La reacció dels sis principals do-
nants, amb França i Alemanya al cap-
davant, ha estat reduir la xifra de com-
promisos a l’1%. Per la seva banda, el
Parlament Europeu va aprovar dimarts
passat l’informe Böge (diputat alemany
de la CDU), que situava aquesta xifra en
l’1,18%. El grup dels Verds/ALE vàrem
presentar una proposta alternativa, ja
que considerem que, avui per avui, és
impensable voler construir més Euro-

pa, i que aquesta sigui a sobre
més social i sostenible, amb
menys diners.

La nostra proposta es basa,
en primer lloc, a apujar fins a
l’1,31% del PIB de la Unió els
compromisos estatals, cosa
que implica que pel que fa als
pagaments ens situaríem en
l’1,18%. No obstant, entenem
també que ambdues xifres
haurien de créixer progressi-
vament fins a arribar, a mig
termini, que els compromisos
fossin de l’1,5% del PIB de la
Unió. En segon lloc, cal també
discutir en què s’han de gastar
aquests diners. En aquest sen-
tit, pensem que cal prioritzar,
entre d’altres, tres àmbits en
els quals entenem que regions
com Catalunya poden gua-
nyar-hi molt: desenvolupa-
ment rural i finançament del
programa Natura 2000; inver-
sió en recerca i desenvolupa-
ment, així com en els camps de
l’educació i la cultura, i políti-
ques de cohesió, fent especial
èmfasi, però, en l’elaboració i

promoció d’estudis d’impacte ambien-
tal. La nostra proposta de resolució al-
ternativa, però, no va prosperar i es va
aprovar finalment l’informe Boge, amb
140 vots en contra (comptant-hi el
d’ICV) i nombroses abstencions. Una
decepció que ens obliga a seguir treba-
llant i mobilitzant-nos per l’Europa so-
cial necessària per la qual treballem des
de l’esquerra verda nacional.

■ Raül Romeva i Ernest Urtasun. Eurodiputat per ICV i
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Recordant Pedrolo
B e r n a t J o a n

“N
o crec que hi pugui ve-
nir”, em va dir, per telè-
fon, aquell vespre: “És
que no em trobo gaire bé

de salut”. Així, amb aquesta senzillesa,
en Manuel de Pedrolo va refusar la in-
vitació que jo li feia perquè vengués a
fer una conferència a l’institut Sa
Blanca Dona, d’Eivissa. D’això en deu
fer quinze anys i pocs dies. La seua veu
cordial i senzilla de sempre no estava
alterada. Em va atendre una estona,
després vaig pensar que amb paciència
estoica, i així ho vàrem deixar.

Ara no puc deixar d’expressar públi-
cament el deute que moltes persones de
la meua generació tenim envers aquest
magnífic escriptor, aquest destacat in-
tel·lectual i aquest ciutadà compromès i
exemplar que va ser en Manuel de Pe-
drolo. Na Isabel-Clara Simó ha escrit, en
aquest mateix diari, que molts haurien
donat la paga d’una setmana per poder
tenir una llarga conversa amb ell. Segur
que és ben veritat. En Josep Serra i jo

mateix, emperò, sent estudiants a la
universitat vàrem ser rebuts per Manu-
el de Pedrolo i li férem una entrevista
ben llarga, tan profunda com aleshores
podíem, i del tot sucosa, a ca seua, en-
voltats pels seus munts de llibres i pa-
pers diversos, que al final acabàrem
publicant a la revista Eivissa. No li va
recar gens ni mica dedicar-nos tot el
que necessitàrem del seu temps, ni in-
tercanviar opinions sobre qüestions
d’allò més divers.

Pedrolo havia estat, per a la genera-
ció que vàrem viure la primera etapa de
la Transició ja amb un mínim de cons-
ciència del que teníem al nostre vol-
tant, un referent, tant literari (perquè
ens agrada la seua obra, la varietat que
presenta, l’esperit que hi va posar, i,
sobretot, la seua actitud d’escriptor vo-
cacional, que es construeix a si mateix
i que aposta honestament per la seua
feina), com polític (quan feia uns dies
que no trobàvem l’article d’en Pedrolo
a l’AVUI, sempre ple de paradoxes,

d’argumentacions lúcides, de provoca-
cions alegres, ens sentíem com mancats
d’un aliment que ens resultava neces-
sari), com intel·lectual (en Pedrolo, a la
seua obra assagística, però també a la
de creació literària, sempre ens pro-
porcionava suggeriments que ens esti-
mulaven i ens feien veure llocs foscos o
poc aparents de les coses).

Molts catalans han (hem) agafat gust
per la lectura de la mà de Manuel de
Pedrolo. Just sembla com si Pedrolo
hagués fet un inventari de les necessi-
tats que teníem els catalanoparlants,
des d’un punt de vista literari, i s’ha-
gués posat a escriure per suplir-les. La
literatura de gènere, de quiosc, de
masses constituïa una de les mancan-
ces fonamentals, no ja només en els
foscos anys de la dictadura franquista,
sinó també durant bona part de la
Transició. Aleshores, en Pedrolo ens
fornia munts de novel·les de lladres i
serenos, de novel·les policíaques a l’a-
mericana (en la millor tradició de la
novel·la negra), peces amb un fort
component eròtic, novel·les de ciènci-
a-ficció... Tot brollava amb força, de la
ploma àgil, facilíssima, d’aquest escrip-
tor de raça que semblava una mena de
font inesgotable. Però no es va confor-
mar escrivint novel·les de tota casta i
condició, en temps ben difícils, sinó
que també es va dedicar a la poesia, a

l’assaig i, amb una mestria que avui
encara ens sorprèn, al teatre (en un
moment en què la producció teatral
catalana no gaudia, ni de bon tros, de
l’auge que ha tengut posteriorment, en
bona part gràcies que persones com
Pedrolo hi posaren els fonaments).
Aquesta petita joia anomenada Meca-
noscrit del segon origen ha introduït a la
lectura en català centenars de milers de
jovencells que han vist, amb ulls em-
badalits, com es desgranava una histò-
ria meravellosa, com una mena de gè-
nesi impregnada de laïcitat i de princi-
pis igualitaris. I reculls com Els elefants
són contagiosos ens permetien, als que ja
teníem alguns anys més, fer tota mena
de gimnàstica mental al voltant de la
societat, la història o els condicionants
polítics.

Demà Manuel de Pedrolo rebrà un
merescut homenatge, a Tàrrega. Des-
prés, tan aviat com sigui possible, se
n’hi hauria de fer un segon, d’home-
natge, reeditant-lo, recordant les seues
múltiples facetes (quantes obres de la
literatura universal no ens han arribat,
també, a través de les seues traducci-
ons!) i posant mitjans perquè s’inves-
tigui la seua vastíssima obra. A través
de la seua paraula escrita, Pedrolo
continua entre nosaltres: certament, el
seu exemple cívic ens continua fent
bona falta.


